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Hivatásos katonából „professzionális”
demokrata
António Ramalho Eanes: elnöki aktivizmus és 
rendszerkonszolidáció Portugáliában

BEVEZETÉS

A XX. század utolsó harmadában a világ különbözõ fél-
perifériális térségeiben három egymást követõ hullámban de-
mokratizálódási folyamatok indultak be, és sorra megdõltek
Dél-Európa, Latin-Amerika és Kelet-Közép-Európa tekintély-
uralmi-diktatórikus rendszerei. E rendszer, illetve rezsimválto-
zásokkal járó politikai átmenetek és átalakulások három nagy
csoportba sorolhatók. Megkülönböztethetjük a politikai átme-
net önkizárásos útját, amelyben a tekintélyuralmi elit a politi-
kai változás formáját és ütemét tekintve határokat szab meg,
azonban az elsõ választásokat követõen egyre kevésbé képes az
átmenetet ellenõrizni. Ez a megoldás a rezsim és ellenzéke kö-
zött szerzõdéses egyezséget feltételez. A sajátos „társadalmi
szerzõdés” határideje és teljesedése azonban a legkevésbé sem
kedvezõ a rendszer számára. E típus példái lehetnek a követke-
zõ esetek: Peru (1980), Bolívia (1979–1980), Uruguay
(1982–1985), Brazília (1983–1985), Chile (1989–1990) és Len-
gyelország (1989–1990).

A magyar és a spanyol események a demokratikus politikai
átmenetek és rendszerváltozások megegyezéses útját reprezen-
tálják. Ebben a formációban nagy szerephez jutnak a puha dik-
tatúra utolsó szakaszában létrejövõ és megszervezõdõ új típusú
ellenzéki pártok, mozgalmak és csoportok, valamint a tekintély-
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uralmi berendezkedést megelõzõ idõszakban vezetõ szerepet
játszó, újjászervezõdõ és tevékenységüket felújító „történelmi”
pártok és szervezetek. Különbözõ tárgyalási és érdekegyezteté-
si fórumok, intézmények – nemzeti és ellenzéki kerek asztalok
– jönnek létre, és már az elõátmenetet lezáró szerzõdéses egyez-
ség, megegyezés folyamán, illetve idõpontjában kialakulnak és
körvonalazódnak az új demokrácia intézményrendszerének leg-
fontosabb elemei. A politikai átmenetek és rendszerváltozások
ezen típusában kulcsszerepet töltenek be az alkotmányozási fo-
lyamatok és az elsõ szabad alapválasztások.

A rendszerváltozást eredményezõ hatalomátvétel harmadik
típusát a rendszer szétverésével vagy széthullásával járó átme-
net jelenti. Ebben az esetben az önmagát túlélt, megújulásra és
belsõ erõforrások mozgósítására, hatalmának további fenntar-
tására képtelen rezsim és tekintélyuralmi elit nem tud befolyást
gyakorolni az események menete fölött, ezért az autoritárius
rendszer összeomlása történelmi értelemben véve rendkívül
rövid idõn belül bekövetkezik. A változások oka lehet külsõ re-
guláris erõk által elõidézett katonai vereség, kolonizációs ku-
darc vagy polgárháborús összetûzésbe torkolló súlyos belsõ vál-
ság. Példaként említhetjük a görög ezredesek bukását 1974 jú-
liusában, az argentin katonai junta Falkland- (Malvín-) szigeti
háborús vereséget követõ összeroppanását 1982–1983-ban,
vagy a Ceausescu-rendszer bukását 1989 decemberében.

Az átmenetek és rendszerváltozások nyitányát kontinensün-
kön az 1974. április 25-i portugáliai „szegfûk forradalma” jelen-
tette, amely a csaknem négy évtizedes Salazar–Caetano-
diktatúra radikális és gyors felszámolásával a rendszerváltozás
harmadikként említett típusát valósította meg.

IDEIGLENES INTÉZMÉNYESSÉG ÉS ALKOTMÁNYOS 
SZABÁLYOZÁS

Az ideiglenes intézményesség állomásai

A szegfûk forradalma Otelo Saraiva de Carvalho õrnagy opera-
tív irányításával kezdõdött meg 1974. április 24-én éjszaka, s
másnap vér nélküli gyõzelmet aratott.1 A Fegyveres Erõk Moz-
galma (Movimento das Forças Armadas – MFA) a hatalmat a
Spinola tábornok vezetésével megalakult Nemzet Megmentésé-
nek Tanácsa (Junta de Salvação Nacional – JSN) kezébe adta.2
Ez a lépés összhangban volt a mozgalom programjával és a ka-
tonai hatalomátvételt legitimáló érvrendszerrel, mely szerint:
„A portugál Fegyveres Erõk Mozgalma abban a mélységes
meggyõzõdésben, hogy a portugál nép nagy többségének törek-
véseit és érdekeit képviseli és fellépését teljes mértékben iga-
zolja a haza megmentésének célja, felhasználja azt az erõt, ame-
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lyet a nemzet katonái révén ráruházott, kinyilvánítja és kötele-
zi magát a programjában meghatározott, következõ intézkedé-
sek megtételére a Portugáliát átható nagy nemzeti válság leküz-
dése céljából.”3

A program azonnali és rövid távú célokat különböztetett meg.
Az azonnali feladatok között szereplõ legfontosabb intézkedé-
sek az MFA szerint a rövid idõn belül létrehozandó polgári ide-
iglenes kormány megalakulásáig a következõk voltak: „A Nem-
zet Megmentésének Tanácsa elrendeli – olvashatjuk –

a) A köztársasági elnök, a jelenlegi kormány azonnali leváltá-
sát, a nemzetgyûlés, a korporatív kamara és az államtanács
haladéktalan feloszlatását. Ezzel egy idõben bejelenti,
hogy tizenkét hónapon belül létrehozza az alkotmányozó
nemzetgyûlést, amelynek tagjait az ideiglenes kormány ál-
tal kidolgozandó választási törvény szerint általános, köz-
vetlen és titkos választójog alapján választják meg.

b) A kontinens valamennyi polgári kormányzójának, a Portu-
gáliához tartozó autonóm szigetek körzeti kormányzóinak
és a tengerentúli tartományok kormányzóinak leváltását,
valamint a Nemzeti Népi Akció azonnali feloszlatását.

c) A tengerentúli provinciák fõkormányzói az ideiglenes kor-
mány által foganatosított új fõkormányzói kinevezésekig
haladéktalanul átadják a hatalmat a fegyveres erõk illeté-
kes fõparancsnokainak.”4

A program az azonnali intézkedések közé sorolta a titkos-
rendõrség és a Portugál Légió felszámolását, a hadsereg meg-
tisztítását a kompromittálódott elemektõl, valamennyi politikai
fogoly azonnali szabadon bocsátását, a cenzúra, a korrupció és
a spekuláció megszüntetését. 

A rövid távú feladatok sorában az elsõ helyen a végrehajtó
hatalom gyakorlása és az ország szempontjából legfontosabb in-
tézmények létrehozása szerepelt.

„A hatalom megragadásától számított maximum három héten
belül a Nemzet Megmentésének Tanácsa tagjai közül kiválaszt-
ja azt a személyt, aki a Portugál Köztársaság elnöki funkcióját
betölti. 

A köztársaság elnöke hivatalba lépése után a jelen program-
mal azonosuló politikai csoportok és irányzatok képviselõibõl és
független személyiségekbõl álló polgári összetételû ideiglenes
kormányt nevez ki.

Az ideiglenes kormány fennállásának történeti szükségszerû-
ség diktálta, politikai átalakulások által megkövetelt kivételes
periódusában a Nemzet Megmentésének Tanácsa õrködik az itt
kinyilvánított célok felett. A kivételes idõszak véget ér, amikor
a köztársaság elnökét és a törvényhozó nemzetgyûlést az új al-
kotmány elõírásainak megfelelõen megválasztják.”5

Az új kormánynak biztosítania kellett az állampolgárok joga-
inak gyakorlásához szükséges gazdasági, anyagi, szociális és

POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 2005. 3–4. SZÁM 83



kulturális intézkedések bevezetését, a gyülekezési és szervez-
kedési szabadságot. Lehetõséget kellett adnia a jövendõ politi-
kai pártok magját alkotó politikai társulások létrehozására. Ga-
rantálnia kellett a szólás- és gondolkodásszabadságot, a bírói
hatalom függetlenségét.

A program demokratikus külpolitikai koncepciója értelem-
szerûen nagy teret szentelt a tengerentúli területek önrendelke-
zési joga elismerésének, a gyarmati háború befejezése, vala-
mint a béke biztosítása kérdéseinek. 

Az MFA arra is ígéretet tett, hogy miután sor kerül az alkot-
mányozó nemzetgyûlés és az új köztársasági elnök megválasz-
tására, a Nemzet Megmentésének Tanácsa feloszlik, és a fegy-
veres erõk tevékenysége a hadsereg professzionális feladatára,
a nemzeti szuverenitás védelmére korlátozódik.

A vázolt program és menetrend alapján 1974. május 15-én sor
került António de Spinola tábornok köztársasági elnöki kineve-
zésére és Adelino da Palma Carlos független konzervatív sze-
mélyiség vezetésével megalakult és 1974. július 7-ig hivatalá-
ban maradt az MFA által ellenõrzött I. ideiglenes kormány.
Spinola tábornok 1974. szeptember 28-i sikertelen puccskísér-
letét követõen a Nemzet Megmentésének Tanácsa a hadsereg
vezérkari fõnökét, Francisco da Costa Gomes tábornokot nevez-
te ki a köztársaság elnökévé. Portugália utolsó marsallja6 1976.
július 14-ig, a demokrácia konszolidációjának periódusában
rendezett elnökválasztásig, António Ramalho Eanes tábornok
beiktatásáig maradt hivatalában. 1974. július 17-én megalakult
a Fegyveres Erõk Mozgalmának balszárnyához tartozó Vasco
Gonçalves ezredes (késõbb tábornok) vezette, szocialista célo-
kat kitûzõ II. ideiglenes kormány. A portugál forradalom radi-
kális szakaszába lépett, melynek az 1974. április 25-i hatalom-
átvétel hõse Otelho Saraiva de Carvalho tábornok által vezetett
1975. november 25-i szélsõbaloldali puccskísérlet vetett véget.
Ez az esemény, illetve a politikai erõk között egyre élezõdõ
konfliktusok és összecsapások a demokratikus intézményesség
kialakítása szempontjából kettõs személyi következménnyel
jártak. A II., III., IV. és V. ideiglenes kormányok élén álló Vasco
Gonçalves ezredes már 1975. szeptember végén kiszorult a ha-
talomból. Az 1976 júliusában Mario Soares szocialista párti po-
litikus vezetésével megalakuló I. alkotmányos kormány létre-
jöttéig tevékenykedõ VI. ideiglenes kormány élére az MFA
mérsékelt szárnyához tartozó João Baptista Pinheiro de
Azevedo tengernagy került.

Az 1975. november 25-i veszély elhárításában kulcsszerepet
játszott António Ramalho Eanes tábornok, aki Francisco da
Costa Gomes államfõi kinevezése után lett a hadsereg vezérka-
ri fõnöke. A demokratikus rendszer védelmét, az MFA prog-
ramjának és menetrendjének teljesítését, az alkotmányos be-
rendezkedés kiépítését, a hadsereg hagyományos, nemzetvé-
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delmi feladatához és professzionális fegyelméhez való visszaté-
rést felvállaló katonatiszt ekkor került a politikai élet centru-
mába és vált az események egyik legfontosabb közszereplõjévé.
Az ideiglenes intézményesség 1976 júliusáig tartó, Fegyveres
Erõk Mozgalma által ellenõrzött és felügyelt szakaszában két
katonaelnöke volt az országnak, öt, tisztek által vezetett ideigle-
nes kormány mûködött; és a hivatásos katonából professzioná-
lis demokratává vált Eanes tábornok 1976. júniusi elsõ, illetve
1980. decemberi második elnökválasztási gyõzelme is a fegyve-
res testület kontrollját jelentette a civil szféra és civil társada-
lom felett.    

A kapitányok szervezkedésének7 szakmai indíttatású bölcsõ-
jébõl kinõtt Fegyveres Erõk Mozgalmának programja meghatá-
rozta a szegfûk forradalma irányát, társadalmi tartalmát. A ka-
tonai ellenõrzés biztosította a program végrehajtását. A közép-
tiszti – százados, õrnagy, alezredes – garnitúra politikai mozgal-
ma azonban nem kívánta felszámolni a katonai hierarchiát, ezt
bizonyítja, hogy a formális hatalmat a tábornokokból, tenger-
nagyokból álló Nemzet Megmentésének Tanácsára ruházták. A
MFA programjának végrehajtásához azonban ragaszkodtak.
Ezt szolgálta az 1974 áprilisában még titkos jegyzõkönyv, ame-
lyet a tanács tagjainak alá kellett írniuk, s amelyben a junta vál-
lalta a program képviseletét.8

Az MFA elemzett dokumentuma tartalmazta az 1975–1976 fo-
lyamán nagy visszhangot és heves politikai ingamozgásokat ki-
váltó kollektivizálások, államosítások, a dolgozó osztályok érde-
keit elõtérbe helyezõ szocialista típusú átalakítások lehetõségét.
1975. június 2-án az alkotmányozó nemzetgyûlés ülésszakát
megnyitó beszédében Costa Gomes köztársasági elnök kijelen-
tette: „Azt akarjuk, hogy forradalmunk a többpártrendszerû
szocializmus irányába fejlõdjék a forradalmi és a választásokon
át vezetõ út mélységes szimbiózisában” (Cervelló, 1997: 56).

A portugál tábornok elnök szavainak különleges jelentõséget
adott az a körülmény, hogy az MFA hatalomra jutása hét hónap-
pal a Salvador Allende vezette chilei Népi Egység véres veresé-
ge, s az Augusto Pinochet tábornok nevével fémjelzett diktató-
rikus rendszer bevezetése után következett be. A két ország
helyzete között az volt az alapvetõ különbség és az 1970-es évti-
zed kétpólusú világa nyugati felének megrettenését az okozta,
hogy Portugáliában az átalakulások elsõ szakaszában a NATO
rendszerébe tagozódott hadsereg lépett fel a szocialista jellegû
célok élharcosaként.

Az április 25-i fordulatban részt vevõ politikai erõk között
azonban, mint jeleztük, hamarosan megindult a hatalmi harc,
ami a közös piaci csatlakozás kérdését is háttérbe szorította.
José Magone elemzése szerint (Magone, 1998: 123–167) a portu-
gál forradalom thermidorának tekinthetõ 1975. november 25-i
szélsõbalos puccskísérletig három politikai modell között vá-
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laszthatott az ország. A népi demokrácia felfogását a Fegyveres
Erõk Mozgalmának Vasco Gonçalves miniszterelnök által kép-
viselt irányzata és 1975 augusztusáig a Portugál Kommunista
Párt vallotta. Az 1974. július 17-én kormányfõvé kinevezett
Gonçalves ezredes 1975. szeptember 19-ig négy egymást köve-
tõ, a II., III., IV. és V. ideiglenes kormányban töltötte be a mi-
niszterelnöki funkciót. 1975. július 8-án az MFA közgyûlésén, az
úgynevezett „Vasco Gonçalves-dokumentumban”9 elemezte
Portugália heves politikai összecsapások miatt kritikussá vált
belpolitikai helyzetét. 

Vasco Gonçalves a tõke támadásában, a Fegyveres Erõk Moz-
galmának, az államhatalom szerveinek és a baloldali irányza-
toknak a megosztottságában, s egy határozott politikai koncep-
ció hiányában látta a nehézségek okait.

Bukásához és egyúttal a népi demokratikus, avagy a szocia-
lista forradalmi irányzat vereségéhez azonban külpolitikai té-
nyezõk is hozzájárultak.

A szovjet vezetés 1975 augusztusában a detente, az enyhülés
megvalósításában, a helsinki konferencia eredményes lezárásá-
ban és nem egy dél-európai Kuba megszületésében volt érde-
kelt. Ezért nem jelentett igazi meglepetést, hogy a többi politi-
kai párthoz hasonlóan a Portugál Kommunista Párt is kilépett
az V. ideiglenes kormányból.

A néphatalom demokráciája modellt kis szélsõbaloldali pár-
tok és Otelo Saraiva de Carvalho õrnagy (késõbb tábornok) cso-
portja hirdette meg. Az áprilisi forradalom vívmányainak vé-
delmére létrehozott kontinentális operatív parancsnokság, a
COPCON (Comando Operacional de Continente) vezetõje 1975
augusztusában tette közzé politikai programjavaslatát: 

„…Az a helyzet, amibe az ország került – olvashatjuk –, az élet
minden szintjén felmerülõ konkrét problémák megoldására irá-
nyuló hiábavaló erõfeszítések bizonyított következménye… Egy
burzsoá struktúra keretei között nem a konkrét problémákról
folyik a vita, s ott nincs megoldása a konkrét problémáknak…
Egy forradalmi programnak mindenekelõtt az MFA és a nép
szövetségén kell alapulnia… Ez teszi lehetõvé a dolgozók saját
problémáik megoldására irányuló erõfeszítéseinek az irányítá-
sát. E részvétel nélkül a szocializmus lehetetlen. Létrejött már
a néptömegek falusi, üzemi és kerületi tanácsainak szervezeti
rendszere… A dolgozóknak ezek a hatalmi szervei a gazdasági,
a szociális tervezés (iskolák, kórházak, lakások, közlekedés)
eszközévé alakulnak át, s végeredményben a néphatalom való-
di szerveivé, a fasiszta és imperialista agresszió leküzdésének
egyedüli gyõzelmes bástyáivá válnak” ( de la Torre–Cervelló,
1992: 332–334).

A szélsõbaloldali polgári és katonai csoportok 1975. novem-
ber 24–25-i sikertelen puccskísérlete után az irányzat elveszí-
tette politikai súlyát.
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A portugál társadalom értékvilágában a Szocialista Párt által
képviselt szociáldemokrácia modellje vert gyökeret a legmé-
lyebben, amely a szociális igazságosság eszméjén alapult. Ezt
tükrözték az 1975. április 25-i elsõ szabad alkotmányozó nem-
zetgyûlési választások, az 1976. április 2-án elfogadott, s azóta
már többször módosított portugál alkotmány, s a forradalmi
korszak ideiglenességét és politikai ingamozgásait lezáró 1976.
április 25-i általános választások is. 1975 nyarán ez az irányzat
került ki gyõztesen a Fegyveres Erõk Mozgalmán belül folyó
küzdelembõl. Platformját António Melo Antunes õrnagy és a
„kilencek” néven emlegetett munkatársai dolgozták ki. Az 1975.
augusztus 6-án közzétett dokumentum megállapítása szerint „a
Fegyveres Erõk Mozgalmának programja a demokratikus for-
radalom elméletének része volt, de politikai javaslatai már tar-
talmazták a szocialista modell irányába történõ elmozdulás lé-
nyeges elemeit is…” (de la Torre–Cervelló, 1992: 329).

A Melo Antunes õrnagy mérsékelt irányzata által felvázolt
szocializmuskép azonban egyedi sajátosságokat mutatott, s kü-
lönbözött mind a kelet-európai, mind a nyugat-európai model-
lektõl. E tisztek „elutasítják a szocialista társadalom kelet-euró-
pai modelljét…” – olvashatjuk.

„A totális rendszerekre jellemzõ bürokratikus irányítás tel-
jességgel elfogadhatatlan azok számára, akik a múltban a fasiz-
mus ellen harcoltak, és e felfogás, e perspektíva jegyében küz-
denek most a totalitarizmus új formái ellen.

Tagadják a Nyugat-Európa számos országában jelen lévõ szo-
ciáldemokrata társadalom modelljét is, mert úgy gondolják,
hogy a portugál társadalom nagy problémái a fejlett kapitaliz-
mus klasszikus sémájának reprodukciójával nem oldhatók
meg…

Egy olyan baloldali politikai program megvalósításáért har-
colnak, ahol a szocialista társadalom építése (…) összhangban
van a portugál társadalom konkrét realitásával, azzal, hogy az
átmenet fokozatos, megrázkódtatások nélküli és békés legyen…

A szocializmusnak ez a modellje elválaszthatatlan a politikai
demokráciától (…) a szabadságjogoktól és az alapvetõ garanci-
áktól” (de la Torre–Cervelló, 1992: 331).

Portugáliában a konzervatív-autoritárius modell már 1974
õszén elveszítette befolyását. Elõször Adelino da Palma
Carlosnak, az I. ideiglenes kormány miniszterelnökének 1974.
júliusi lemondásával került lépéshátrányba. A független szemé-
lyiségként számon tartott portói egyetemi tanár – mint említet-
tük – 1974. május 15-én kapott kormányalakítási megbízást a
juntától és hozta létre az I. ideiglenes kormányt. Koalíciós kabi-
netjében helyet kapott valamennyi demokratikus politikai
irányzat képviselõje. A külügyminiszter Mário Soares, a nép-
szerû ügyvéd, a Szocialista Párt megalapítója és fõtitkára lett.
Tárca nélküli miniszterként tagja lett a kormánynak Francisco
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Sá Carneiro, a Szociáldemokrata/Demokratikus Néppárt
(Partido Popular Democrático/Partido Socialdemócrata –
PPD/PSD) egyik vezetõje, az ország késõbbi, 1980 decemberé-
ben tragikus repülõgép-szerencsétlenségben elhunyt miniszter-
elnöke, valamint Alvaro Cunhal, a Portugál Kommunista Párt
fõtitkára is. Adelino da Palma Carlos bukását az okozta, hogy az
1974. május 15-én ideiglenes köztársasági elnökké kinevezett
Spinola tábornok sugalmazását követve a miniszterelnöki ha-
táskör kiterjesztését követelte. Azt javasolta, hogy hozzák elõre
a köztársaságielnök-választást 1974 õszére; halasszák el a balol-
dal sikerét ígérõ alkotmányozó nemzetgyûlési választásokat
1976-ra és fogadjanak el ideiglenes alkotmányt. Az MFA és a
junta közös irányítószerve, a huszonegy tagú államtanács
(Conselho do Estado)10 1974. július 8-i ülésén a kormányfõ ha-
táskörének növelését célzó javaslatot fogadott el. A másik két
követelést azonban 11:10 arányban elvetette. Adelino da Palma
Carlos a számára kedvezõtlenül végzõdõ szavazás után benyúj-
totta lemondását. A II. ideiglenes kormány már Vasco
Gonçalves ezredes vezetésével alakult meg. 

1974 júliusában más fontos események is történtek Portugáli-
ában. Július 12-én létrehozták a közrend fenntartásának bizto-
sításáért felelõs, már említett COPCON-t. Parancsnoka a tiszt-
társai által õrnagyból tábornokká választott és elõléptetett
Otelo Saraiva de Carvalho lett. A 38 éves fõtiszt átvette a lissza-
boni katonai körzet parancsnokságát is, és ezzel átmenetileg az
események egyik fõszereplõjévé lépett elõ. 1974. július 18-án az
ideiglenes kormány, július 27-én pedig Spinola köztársasági el-
nök hivatalosan deklarálta a gyarmatok önrendelkezési jogának
elismerését.11

A II. ideiglenes kormány megalakulása a népi demokrácia
irányzatának átmeneti elõretörését jelentette, ami kiváltotta a
konzervatív-autoritárius modell képviselõinek félelmét és ellen-
támadási kísérletét, majd ennek sikertelensége miatt a konzer-
vatívok bukását. Adelino da Palma Carlos miniszterelnök már
említett lemondásával az irányzat még csak lépéshátrányba ke-
rült. Igazán súlyos következményekkel Spinola tábornokelnök
1974. szeptember 28-i puccskísérlete járt. A portugálok „csendes
többségének” akaratára hivatkozó 1974. szeptember 10-i beszé-
dében az államfõ fellépett a szegfûk forradalmát két oldalról fe-
nyegetõ veszély ellen. „A portugálok csendes többsége – mondot-
ta – elutasítja a politikai és társadalmi élet szélsõséges pólusait.
Nem fogjuk megengedni sem a reakciós szélsõjobboldalnak, sem
pedig az alkalomra vadászó szélsõbaloldalnak, hogy kétségbe
vonja azt a szabadságot, amelyért harcoltunk” ( Baracs–Schütz,
1974: 319). A tábornokelnök magát e tömegek szószólójának és
politikai érdekképviselõjének minõsítve 1974. szeptember 28-ra
tüntetésre szólított fel Lisszabonban, miközben hatalomátvételre
készült. Szeptember 27-én éjszaka a Belém-palotába12 kérette
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Vasco Gonçalves miniszterelnököt és Carvalho tábornokot. Si-
kertelen tárgyalások után a Nemzet Megmentésének Tanácsa
több tagjának jelenlétében közölte velük, hogy nem térhetnek
vissza hivatalukba. Az MFA vezetõi és a COPCON – értesülve a
fejleményekrõl – akcióba léptek. Nem támogatta Spinola elkép-
zeléseit Francisco da Costa Gomes vezérkari fõnök sem. Spinola
ezért két és fél órával a csöndes többség demonstrációja elõtt
kénytelen volt olyan nyilatkozatot tenni, hogy a csendes többség
tüntetését „nem tartja helyénvalónak”. A történtek után összeült
az államtanács és követelte a hatalom átvételi kísérletben szere-
pet játszott juntatagok visszahívását13 és a többi, felelõs tisztsé-
get betöltõ magas beosztású személy távozását. Spinola ebbe
nem volt hajlandó beleegyezni és két nappal késõbb rádióbe-
szédében jelentette be lemondását. 

A szeptember 30-án hivatalba lépõ új államfõ, Francisco de
Costa Gomes tábornok a demokratikus megoldások elkötelezett
híveként az intézményi keretek alkotmányos kiépítésén mun-
kálkodott. A konzervatív-autoritárius modell végsõ vereségét a
szintén Spinola tábornok közremûködésével kirobbantott 1975.
március 11-i újabb puccskísérlet jelentette.14 A fordulatokban
gazdag politikai összecsapások ellenére a forradalom intézmé-
nyesítésére rövid idõn belül sor került. Az MFA a folyamatok
kézben tartása és az alkotmányos megoldás biztosítása érdeké-
ben 1975. április 11-én hat politikai párttal15 megállapodást írt
alá, amelyben világosan meghatározták az intézményi konszoli-
dáció folyamatát. Deklarálták a Fegyveres Erõk Mozgalmának
a politikai élet fölött legkevesebb három, legfeljebb öt évig tar-
tó ellenõrzõ szerepét: „…a mozgalom egyes tagjai ugyanis meg
voltak gyõzõdve arról, hogy a politikai pártok önmagukban kép-
telenek a portugál demokrácia megvédésére” (González
Hernández, 1999: 57–58). A megállapodás módosítást eredmé-
nyezett a 3/74. számú törvényrendelet által bevezetett intézmé-
nyi struktúrában. A jogszabály szerint a szuverenitás letétemé-
nyesei a köztársaság elnöke, a Nemzet Megmentésének Taná-
csa, az államtanács, az ideiglenes kormány és a bíróságok. Az
1975. március 11-i puccskísérlet után a három nappal késõbb
kiadott 5/1975. számú törvényrendelet a Nemzet Megmentésé-
nek Tanácsát és az államtanácsot megszüntette. Helyükbe a 28
tagú Forradalmi Tanács lépett, és megszervezték a Fegyveres
Erõk Mozgalmának 240 fõbõl álló közgyûlését is. Az 1982-es el-
sõ alkotmányreformig a Portugáliában zajló események egyik
meghatározó intézménye a Forradalmi Tanács volt. A testület a
köztársasági elnök konzultációs szerveként ellátta a nemzet-
gyûlés, a kormány és a fegyveres erõk közgyûlése fölötti törvé-
nyességi felügyelet feladatát is. A Forradalmi Tanácsot az
1982-es alkotmányreform szüntette meg. Funkcióját – konszoli-
dált demokráciákban bevált megoldás szerint – az Alkotmány-
bíróság vette át.
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A fegyveres erõk és a politikai pártok által aláírt megállapo-
dásnak gazdasági hatásai is voltak. Felgyorsultak az elsõsorban
a bank- és biztosítási ágazatot érintõ államosítások. 

„1974. április 25-ével a XX. századi portugál gazdaság legmé-
lyebb szerkezeti átalakulása indult meg”16 – állítja Josè
Medeiros Ferreira. A több szakaszból álló különbözõ gazdaság-
politikákat felvonultató negyedszázadot António Luciano de
Sousa Franco három periódusra osztja. A forradalmi tapaszta-
latok (1974–1975) idõszakát a válságos idõk (1976–1985) és az
európai periódus (1986–) követi.17 A politikailag szerencsés
csillagzat alatt született portugál forradalom gazdasági szem-
pontból nem a legkedvezõbb elõjelekkel indult. Az áprilisi rend-
szerváltás egybeesett az elsõ olajválsággal. A politikai polarizá-
lódás 1974 szeptemberében már három nagybank – a Banco de
Angola, a Banco de Portugal és a Banco de Nacional
Ultramarino – államosításához, a Banco Intercontinental
Portugués esetében pedig állami beavatkozáshoz vezetett. Az
1974. november 25-én megjelenõ 660. számú törvényrendelet
lehetõvé tette a kormány számára, hogy beavatkozzon a nem
rendeltetésszerûen mûködõ magánvállalatok irányításába. Az
államosítások kárpótlásáról azonban nem rendelkezett a tör-
vényhozó. Az 1975-ös alkotmányozó nemzetgyûlési választások
elõtt újabb államosításokra került sor. Rendeletek jelentek meg
az üzemek munkásellenõrzésérõl és az agrárreformról is. En-
nek következtében a „külföldi tulajdont nem érintõ állami tulaj-
donba vétel összesen 487 vállalatot érintett, 311 000 alkalmazot-
tal; kiterjedt az egész ipar 40, a modern hazai nagyipar 80, a
bank- és a biztosítási szektor 100%-ára… Az áprilisi földtörvény
az MFA-közgyûlés javaslata alapján a kisajátítható földbirtok
alsó határát 500, öntözött föld esetén 50 ha-ban szabta meg. Az
agrárreform az érdekeltek közvetlen részvétele folytán szinte
függetlenítette magát a forradalom politikai menetétõl. Az
1976. májusi fölmérés szerint összesen 1 130 000 ha földet sajá-
títottak ki. Mivel azonban a kisajátítás nagyrészt a közép- és
nagybirtokokat érintette, itt a földhasználat módja vált az alap-
kérdéssé. Az öntözött, gépesített ültetvényeket nem lehetett kis-
parcellás módszerrel mûvelni. Ezért a földmunkásszervezetek
a közös mûvelés mellett döntöttek. 536 úgynevezett »kollektív
termelõegységet« (UPC) alakítottak. Átlagos üzemméretük
2500 ha volt” (Harsányi, 1997: 466–467). Az állam gazdasági sú-
lya a Marcelo Caetano-korszak 24%-áról 1978-ra 36%-ra, 1985-
re 51%-ra nõtt.18

Az MFA programja alapján a katonák és a tömegek által ki-
kényszerített szociális intézkedések között említést kell ten-
nünk arról is, hogy Portugália történetében elõször 1974 máju-
sában 3300 escudóban, augusztusban pedig 7500 escudóban
rögzítették a minimálbéreket. A portugál nemzeti valuta
1974–1975 folyamán viszonylag erõs pénznemnek számított. 1
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dollár 25 escudót, 1 német márka 10,5 escudót ért. A megnöve-
kedett belsõ kereslet és import miatt megbomlott az ország kül-
kereskedelmi egyensúlya: az államosítások miatt emelkedtek a
központi költségvetés kiadásai. Nõtt az infláció és a munkanél-
küliség, csökkent a GDP növekedése. 1975 novemberében 15%-
kal leértékelték az escudót. A gazdaságpolitika változtatásra, az
ország külföldi kölcsönök felvételére szorult. 1977 nyarán a má-
sodik alkotmányos kormány már megszorító csomag elfogadá-
sára kényszerült. Portugália gazdasága a Sousa Franco által
említett válságos idõszakba lépett. A gazdasági visszaesés egy-
beesett az ideiglenes intézményesség szakaszának lezárulásá-
val. 1975. április 25-én megtartották az alkotmányozó nemzet-
gyûlési választásokat. 1976. április 2-án elfogadták a szocialista
célokat kitûzõ új alkotmányt. Április 25-én megrendezték az el-
sõ törvényhozási választásokat. Ugyanezen év június 27-én le-
bonyolították az elnökválasztást, s december 12-én lezajlottak
az önkormányzati megmérettetések is. A többpártrendszerû
portugál demokrácia jelentõs változtatásokkal járó kiépítésére,
„beüzemelésére” azonban az 1976-ot követõ idõszakban és évti-
zedekben került sor.

Az alkotmányos szabályozás

A portugál alkotmányozási folyamat a Fegyveres Erõk Mozgal-
ma programjának, valamint a „fegyveres erõk és a nép szövet-
sége” jelszóban foglalt politikai irányvonalnak megfelelõen ala-
kult. Az 1976. április 2-án elfogadott alaptörvény tartalmilag
tükrözte az 1975. április 25-i alkotmányozó gyûlési választáson
kialakult erõviszonyokat. A Mário Soares vezette Szocialista
Párt a szavazatok 37,87%-nak megszerzésével 116 képviselõi
helyhez (46,7%) jutott. A Francisco Sá Carneiro irányította neo-
liberális jobbközép Szociáldemokrata/Demokratikus Néppárt
(Partido Popular Democratico/Partido Social-Democrata –
PPD/PSD) a szavazatok 26,39%-kal 81 mandátumot (32%) szer-
zett. Az akkor még a 2005 júniusában kilencvenegy éves korá-
ban elhunyt Alvaro Cunhal fõtitkár által vezetett Portugál Kom-
munista Párt a szavazatok 12,46%-nak és a parlamenti helyek
12,15%-nak, azaz 30 képviselõi széknek a megszerzésével a har-
madik helyen végzett. Az 1974-ben megszervezõdött s Diogo
Freitas do Amaral irányítása alatt álló konzervatív keresztény-
demokrata Demokratikus Szociális Centrum/Néppártra
(Partido do Centro Democrático Social/Partido Popular –
CDS/PP) a választók 7,6%-a voksolt. A szervezet ezzel a parla-
menti mandátumok 6,4%-nak megszerzésével 16 képviselõi
helyhez jutott.19 Az 1976. április 25-én hatályba lépõ, meglehe-
tõsen terjedelmes alaptörvény 311 paragrafusból állt. A doku-
mentum radikálisan szakított a megdöntött rendszerrel, egy
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osztály nélküli, demokratikus és szocialista társadalom megte-
remtését kívánta elõmozdítani, tiszteletben tartva az emberi jo-
gokat, a gazdasági, szociális, kulturális, politikai és szabadság-
jogokat. A nyolcvanadik paragrafus szerint a szocialista átala-
kulás szakaszában három tulajdoni forma – a köztulajdon, a szö-
vetkezeti tulajdon és a magántulajdon – létezésével számolt. Ki-
tüntetett jelentõséget tulajdonított a nemzetgyûlés által kidol-
gozott és elfogadott közép- és hosszú távú tervnek. Az alkot-
mány harmadik, a 111. §-tól a 276. §-ig terjedõ része a politikai
hatalom gyakorlásának szerveivel, intézményeivel foglalkozott.
A szuverenitás legfõbb letéteményeseinek a köztársasági elnö-
köt, a Forradalmi Tanácsot, a köztársasági gyûlést, a kormányt,
a bíróságokat, az autonóm régiókat (Azori- és Madeira-szige-
tek), a helyi önkormányzatokat és a fegyveres erõket tartotta. A
köztársasági elnök a nemzet és a Portugál Köztársaság elsõ szá-
mú tisztségviselõje, illetve legfõbb képviselõje. Funkciójánál
fogva a Forradalmi Tanács elnöke és a hadsereg fõparancsno-
ka. Általános, közvetlen és kétfordulós többségi rendszer sze-
rint választják, amennyiben az elsõ fordulóban egyetlen jelölt
sem éri el az abszolút többséget. Megbízatása öt évre szól.

A Forradalmi Tanácsot – mint említettük – az 1975. március
14-én kibocsátott 5. számú törvényrendelet hívta létre. Az al-
kotmány 143. paragrafusának megfelelõen elnöke az államfõ.
Tagjai: a fegyveres erõk fõparancsnoka, a három fegyvernem
fõparancsnoka, a miniszterelnök, ha katona és a fegyveres erõk
különbözõ fegyvernemei által kijelölt tizennégy tiszt. Feladat-
köre jóval meghaladja a pusztán tanácsadási joggal felruházott
szervezet kompetenciáját. A jogrend védelmezõjeként alkot-
mánybírósági funkciót lát el. A portugál forradalom szellemé-
nek hûséges õrzõje. Véleményezi a miniszterelnöki kinevezést
vagy leváltást, megilleti a felfüggesztõ hatályú vétójog. A köz-
társasági gyûlés az alkotmány 150. paragrafusa szerint vala-
mennyi portugál képviseleti szerve. Tagjainak száma nem lehet
több 250 fõnél, sem kevesebb 240 képviselõnél. A parlamenti
mandátumok száma az 1991. októberi választásig mindig 250 fõ
volt. 1991-tõl jogszabályi rendelkezésre csökkent 230 fõre.

A köztársasági gyûlést általános, egyenlõ, titkos választás
alapján arányos rendszerben a D’Hondt-metódus szerint négy
évre választják. Struktúrája, munkamódszere és hatásköre a
klasszikus nyugat-európai parlamenti demokráciák modelljét
követi. A kormány a végrehajtó hatalom egyik ágaként és a köz-
igazgatás legfõbb irányítójaként tevékenykedik. A miniszter-el-
nököt az államfõ nevezi ki a választási eredmények figyelembe-
vételével, a Forradalmi Tanáccsal és a politikai pártokkal törté-
nõ konzultációt követõen. A bíróságok a hatalommegosztás sza-
bályai szerint rájuk ruházott igazságszolgáltatási funkciót lát-
ják el. A fegyveres erõk az 1976-os alkotmány alapján sajátos
helyzetben vannak. A 273. § (2) bekezdése szerint a portugál
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nép részét alkotják, és biztosítják az 1974. április 25-i forrada-
lom beteljesülését és a demokratikus intézmények szabályos
mûködését. A 290. § és 291. § elõírásai szerint alkotmánymódo-
sításra csak a II. törvényhozás idõszakában, öt év elteltével ke-
rülhet sor. A portugál alkotmány egyedülálló jellegzetességei
közé tartozik az agrárreform alaptörvényi szabályozása. A IV.
cím II. részének 96. §-ától a 104. §-ig terjedõ elõírásai az agrár-
reformot a szocializmus építése szempontjából alapvetõ jelen-
tõségûnek tartják. A 96. §-ban részletezett célkitûzéseket (új
termelési viszonyok kialakítása, a föld átadása annak, aki meg-
mûveli, a mezõgazdasági ágazat számára a gazdaság más szek-
toraival azonos feltételek biztosítása) összekapcsolják a latifun-
diumok felszámolásával, a kisajátított földek kistermelõknek és
mezõgazdasági termelési közösségeknek történõ átadásával. Az
alkotmány ugyanakkor e téren nem tartalmaz szigorú, részlete-
sen elõíró normákat. Azokat külön törvényre bízza. Az agrárre-
form jegyében az alkotmány az állam kötelességévé teszi a ter-
melõk gazdasági támogatását.

A 97. § a kisajátított földekrõl a következõképpen rendelkezik.
Szétosztják egyéni gazdák között. Átadhatják falusi dolgozók és
kistermelõk szövetkezeteinek. Hasznosíthatják termelési kol-
lektív egységek is. Az alkotmány azonban adós marad a külön-
bözõ kategóriák földszerzési kritériumainak meghatározásával.
A kisajátított termõterület ugyanakkor jogilag nem kerül hasz-
nálóik tulajdonába. Az állam kezeli és haszonélvezõk hasznosít-
ják.

Az 1976. április 2-án elfogadott alkotmány a portugál politikai
fejlõdés adott állapotát tükrözte. Az erõviszonyok megváltozá-
sával, a demokratikus rendszer stabilizálódásával és konszoli-
dációjával azonban egy sajátosan elhúzódó, alaptörvényi refor-
mokhoz vezetõ alkotmányozási folyamat vette kezdetét.

RENDSZERKONSZOLIDÁCIÓ ÉS ELNÖKI AKTIVIZMUS

Portugáliában az 1976. április 25-én megtartott elsõ törvényho-
zási választásokkal, majd az ugyanezen év júniusában lezajlott
elnökválasztással véget ért az ideiglenes intézményesség kor-
szaka és megkezdõdött a demokratikus rendszer konszolidáció-
jának a korábbi idõszakhoz hasonlóan jelentõs politikai inga-
mozgásokkal és konfliktusokkal járó periódusa. Az 1976. április
25. és 1986. február 16. között eltelt tíz esztendõben az ország-
ban két törvényhozási és három idõközi választást tartottak.
Mário Soares, illetve Anibal Cavaco Silva vezetésével két ki-
sebbségi, Mário Soares, Francisco Sá Carneiro és Francisco
Pinto Balsemão miniszterelnökségével öt koalíciós, Alfredo
Nobre da Costa, Carlos Mota Pinto és María Lourdes Pintasilgo
vezetésével három elnöki kormány jött létre és három elnökvá-
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lasztást rendeztek. A Fegyveres Erõk Mozgalma és a politikai
pártok által kötött 1976. februári egyezménynek megfelelõen a
demokratikus köztársaság elsõ elnöke nem civil, hanem katona
lett. António Ramalho Eanes tábornok azonban 1980 decembe-
rében másodszor is gyõzni tudott, s Portugáliában megtörtént a
csoda: „Az elsõ alkotmányos elnök és a miniszterelnök azt tette,
ami az országban még sohasem fordult elõ: együttmûködtek a
parlamenti demokrácia megteremtésében” (Maxwell, 1995:
163). Diogo Freitas do Amaral a Demokratikus Szociális Cent-
rum vezetõje, egyetemi tanár szerint viszont „ahelyett, amit az
1976-os alkotmány kijelent, hogy »szükséges az átmenet a kapi-
talizmusból a szocializmusba«, amit mi 1976 és 1982 között
megvalósítottunk az a diktatúrából a demokráciába való átme-
net, a hadsereg uralmától a civil uralomra való áttérés, a szoci-
alista forradalomtól az európai közösségi teljes tagsághoz veze-
tõ út volt. Ez véleményem szerint az a csoda, amit portugál cso-
dának nevezek” (Portugal: the Constitution and the
Consolidation of Democracy, 1991: 8–9).

Az 1982-ben végrehajtott elsõ alkotmányreformmal megtör-
tént a rendszerkonszolidáció és a szocializmus mint politikai
opció lekerült a napirendrõl. Mário Soares 1986. február 16-i el-
nökválasztási gyõzelme pedig formálisan is lezárta az ideigle-
nes intézményesség korszakát és hat évtized után újra civil ál-
lamfõje lett az országnak. 

Elnöki aktivizmus a demokrácia szolgálatában

Az 1976-os portugál alkotmány a fegyveres erõk gyámkodása
ellenére jogi értelemben a súlyok és ellensúlyok rugalmas
rendszerét alakította ki. A félprezidenciális jellegû parlamenti
berendezkedés megakadályozta és korlátozta az egyébként je-
lentõs mozgástérrel rendelkezõ kormányfõi intézmény
prezidencializálódás irányába történõ elmozdulását. Az ará-
nyos választási rendszer d’Hondt számítási módja a politikai fe-
szültségek oldásaként a koalíciós kormányzás irányába nyomta
az országot. Ennek ellenére a portugál pártrendszer fejlõdése
két szakaszra osztható. Az 1975–1986 közötti idõszak a polari-
zált és „veszekedõ” többpártrendszer periódusának tekinthetõ.
A kétpólusosság már itt is jelen van, azonban a kisebbségi, el-
nöki és koalíciós kormányok, az alkotmányos berendezkedés re-
formja, a gyors ütemû gazdasági változások, a politikai és a tár-
sadalmi átalakulások mobil jellege, a szavazói változékonyság,
az Európai Közösséghez való csatlakozás megoldatlansága nem
tették azt teljesen egyértelmûvé. Árnyalta a képet az is, hogy az
1975–1986-os periódus elsõ szakaszában, az új alkotmány elfo-
gadásáig, az 1976-os törvényhozási, elnök- és helyhatósági vá-
lasztások lebonyolításáig, valamint az elsõ alkotmányos kor-
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mány megalakulásáig az MFA és a hadsereg felügyelete, gyám-
kodása, ellenõrzése érvényesült. Ez pedig jelentõs hatást gya-
korolt a politikai pártok fejlõdésére és a pártok közötti erõvi-
szonyok alakulására. Az alkotmányos berendezkedés megszi-
lárdulása és az Európai Közösséghez történõ csatlakozás után
letisztult a kép. A polarizált és „veszekedõ” többpártrendszer
két nagy párt által befolyásolt kétpólusú mérsékelt többpárt-
rendszerré, „tökéletlen kétpártrendszerré”20 alakult. A politikai
kultúra és politikai értékek szempontjából homogénné vált por-
tugál társadalomban meggyökeresedtek a tolerancia és a de-
mokratikus jogállamiság értékei. A catch-all irányba elmozdult
szavazórétegek pragmatizmusa a kétpárti váltógazdaságnak
uralkodó párti jellegzetességet adott.21

A heves politikai csatározásokkal kísért rendszerkonszolidá-
ció folyamatában a hivatásos katonából „professzionális” de-
mokratává váló köztársasági elnököt az alkotmányos szabályo-
zás a „biztonsági szelep” funkciójával ruházta fel. Eanes tábor-
nok élt is az említett lehetõséggel. Az elnök politikai mozgáste-
rét nem csupán a pártok közötti politikai és választási vetélke-
dés, hanem az úgynevezett instabilitási konfliktus háromszöge
is növelte, ami a rendszerkonszolidáció periódusa három fõsze-
replõjének eltérõ koncepciójában és személyes vetélkedésében
nyilvánult meg. Eanes tábornok elsõ elnöki periódusában egy
sajátos, prezidenciális jellegû demokratikus szocialista modell
konszolidálásában gondolkodott. Az 1976. júniusi elnökválasz-
tás során élvezte a Szocialista Párt, a Szociáldemokrata Párt, a
Demokratikus Szociális Centrum és a Fegyveres Erõk Mozgal-
ma Forradalmi Tanácsának támogatását. Elnöki szerepfelfogá-
sa és politikai berendezkedésre vonatkozó elképzelései azonban
hamarosan keresztezték a PPD/PSD elsõ emberének, Francis-
co Sá Carneirónak a törekvéseit. A PPD/PSD karizmatikus ve-
zére a pártok és az MFA által elfogadott és az államfõ részérõl
is támogatott megoldással szemben az alkotmány referendum
utján történõ radikális, a szocialista jellegû célkitûzéseket el-
utasító, az elnöki hatalmat korlátozó módosítására és alternatív
kormánytöbbség kialakítására törekedett. Utóbbival kapcsola-
tos erõfeszítéseit az 1979. decemberi idõközi választásokon si-
ker koronázta. Megbukott a María Lourdes Pintasilgo vezette
ügyvezetõ elnöki kormány és Sá Carneiro 1980. január 28-án
Portugália miniszterelnöke lett.

A demokratikus konszolidáció kezdeti szakaszában, az 1976.
április 25-i választásokon azonban még Sá Carneiro nagy ellen-
lábasa, Mário Soares és a Szocialista Párt gyõzött. A szavazatok
40,45%-át és 106 képviselõi helyet szerzett szocialisták a 250 fõs
parlamentben kisebbségi kormányt alakítottak. Másfél éves
mûködés után azonban a megoldatlan gazdasági és politikai
problémák miatt a kabinettel szemben benyújtott bizalmatlan-
sági indítvány 1977. december 8-án a kormány bukásához veze-
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tett. Szocialista-kommunista többségi koalíció ideológiai és Por-
tugáliára nehezedõ nemzetközi nyomás miatt nem volt lehetsé-
ges. A PPD/PSD vezetõje, Sá Carneiro politikai ambíciói miatt
nem sietett Mário Soares segítségére. A köztársasági elnök nyo-
mására 1978. január 23-án a Szocialista Párt és a Demokratikus
Szociális Centrum részvételével, Mário Soares vezetésével
megalakult a második alkotmányos kormány, amely 185 nap
után megbukott. Mário Soares programja az európai közösség-
hez való csatlakozás megvalósítását, a gazdasági válság leküz-
dését és egy nyugati típusú demokratikus és szociális jogállam
kiépítését tûzte ki célul. A hadsereg civil kontroll alá helyezését
és a köztársasági elnöki szerepkör korlátozását szorgalmazta,
ugyanakkor az alkotmányos rendszer fokozatos reformjának ál-
láspontját képviselte. Számos kérdésben jelentõs nézetkülönb-
ség volt tehát Eanes tábornok államfõ, Francisco Sá Carneiro és
Mário Soares között. Mindez, kiegészülve az eltérõ koncepciót
valló politikai erõk konfliktusaival, válságos helyzetbe sodorta a
portugál intézményesítés folyamatát A rendszer demokratikus
mûködése és mûködtetése iránti elkötelezettség és felelõsség,
valamint az országot fenyegetõ kormányzásképtelenség veszé-
lyének leküzdése határozott fellépésre késztették Eanes elnö-
köt. 1978 júliusában az államfõ elmozdította a miniszterelnököt,
s egy független személyiséget, Alfredo Nobre da Costát bízott
meg kormányalakítással. Ezzel megkezdõdött a másfél évig
tartó, három elnöki kormányt, valamint az államfõi döntésen
alapuló, 1979. decemberi idõközi választást produkáló, a rend-
szerkonszolidáció szempontjából eredményesnek bizonyuló el-
nöki válságmenedzselés idõszaka. A köztársasági elnök elõtt
1978 nyarán három lehetõség állott: egy pártközi megegyezésen
alapuló kormány kinevezése, aminek az ellentétek kiélezõdése
miatt nem volt esélye. A másik lehetõség az elõrehozott válasz-
tások kiírása, amitõl egyelõre elzárkóztak a politikai élet fõsze-
replõi. További lehetõség egy független szakértõkbõl álló elnö-
ki kormány kinevezése volt. Eanes tábornok az utóbbi mellett
döntött. A kormányprogram vitája során azonban a PS, a CDS
és a PCP vétójával leszavazták Alfredo Nobre da Costát, a
Soares-kormány volt miniszterét. A Szocialista Párt az elnök el-
járását és az elnöki kormányzást alkotmányellenesnek minõsí-
tette. A kijelölt kormányfõ ezért 18 nap múlva visszaadta meg-
bízatását. Nagyobb szerencsével járt Carlos Mota Pinto, a
PPD/PSD-bõl 1975-ben kilépett és a Soares-kormányban szin-
tén miniszteri posztot betöltõ politikus, a második elnöki kor-
mány miniszterelnöke, aki a pártok közötti ellentéteket kihasz-
nálva szociáldemokrata színezetû kormánya élén 1979 júniusá-
ig gyakorolhatta hivatalát. A kabinet, a két nagy párt között az
intézményi reformokkal kapcsolatban meglévõ ellentéteket ki-
használva, 1979 tavaszáig képes volt az önálló mûködésre. 1979
márciusában azonban a parlament leszavazta a kormány költ-
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ségvetésitörvény-tervezetét, s ez a körülmény, valamint a Szo-
cialista Párt és a Kommunista Párt által külön-külön benyújtott
bizalmatlansági indítványok a kormány elszigetelõdéséhez ve-
zettek. Carlos Mota Pinto ezért 1979 júniusában lemondott. A
köztársasági elnök a kormányfõ távozása után nem tehetett
mást: 1979. december 2-ára idõközi választást írt ki. Hat nappal
késõbb bejelentette, hogy a választásokig María Lourdes
Pintasilgo asszonyt, Portugália UNESCO-hoz delegált képvise-
lõjét kéri fel ügyvezetõ elnöki kormány megalakítására. Az
1979. december 2-i idõközi választást a Francisco Sá Carneiro
vezette pártkoalíció, a Demokratikus Szövetség (Aliança
Democrática – AD) nyerte. A kétpólusúvá vált pártrendszer kö-
rülményei között a 128 mandátumot, azaz 51,2%-os parlamenti
többséget szerzett a PPD/PSD vezetõje alakíthatott koalíciós
kormányt, és fentebb vázolt koncepciója jegyében kísérletet tett
az intézményrendszer átalakítására, valamint a köztársasági el-
nök és Mário Soares semlegesítésre, politikai súlyuk csökkenté-
sére. A kabinet 1980. január 11-én ismertette programját a
nemzetgyûlésben. A nyolcnapos heves vita után elfogadott cse-
lekvési terv az Európai Gazdasági Közösségbe történõ belépést
és a forradalmi események miatt meglazult NATO-kapcsolatok
helyreállítását tekintette fõ feladatának. Elutasította a harma-
dik világot elõtérbe helyezõ beállítódást. Hangsúlyozta a ma-
gánszektor megerõsítésének, a befektetések elõmozdításának,
az infláció csökkentésének, a gazdasági fejlõdéssel összhang-
ban álló vásárlóerõ növekedésének és a fegyveres erõk védelmi
képessége növelésének fontosságát. Megerõsítette a népszava-
zás útján szentesítendõ alkotmányreform véghezvitelét. Világo-
san értésre adta az agrárreform lefékezésére irányuló szándé-
kát. Korlátozni kívánta a köztársasági elnök külpolitikával kap-
csolatos jogkörét. Portugália és volt gyarmatai közötti kapcsola-
tok szorosabbra fûzésének fontosságát, a korrupcióellenes har-
cot hangsúlyozta. Elkötelezte magát a portugál nyelv különbözõ
nemzetközi szervezetekben történõ hivatalossá tételéért indí-
tott küzdelem mellett, és támogatta az Indonézia által 1975 de-
cemberében megszállt Kelet-Timor függetlenségét.22 A konzer-
vatív koalíció idején javult az ország gazdasági helyzete. A
pénzügyi deficit 400 millió escudóra, a külsõ adósság a nemze-
ti tartalékok 90%-áról 59%-ára csökkent. A Sá Carneiro-
kormány ambiciózus programja már nem csupán a válságkeze-
lés tûzoltómunkájával, de a távlatos társadalomépítés kérdései-
vel is foglalkozott. Ilyen körülmények között rendezték meg
1980. október 5-én a második törvényhozási választásokat. A
megmérettetésbõl a Demokratikus Szövetség megerõsödve ke-
rült ki. Nyolc újabb mandátumhoz jutott, s többségbe került a
baloldal fellegvárának, feudumának tartott Lisszabonban is.

Az 1980. októberi választások két okból is fontosak voltak.
Egyrészt azért, mert konszolidálódni látszott egy belsõleg tagolt
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kormánytöbbség, másrészt pedig a portugál alkotmány 284. §-a
értelmében az alaptörvény kihirdetésétõl számított öt év után
lehetõség nyílt annak módosítására. Ez a körülmény alkotmá-
nyozó nemzetgyûlési jelleggel ruházta fel az 1980-as törvényho-
zást. Az ehhez szükséges kormányzati akarat sem hiányzott, s
egy koncepciózus karizmatikus vezetõ is adva volt. Francisco
Sá Carneiro miniszterelnök azonban 1980. december 4-én repü-
lõgép-szerencsétlenség áldozata lett. Az 1980. december 7-én
újjáválasztott Ramalho Eanes elnök ezért Francisco Pinto
Balsemãót bízta meg a kormányalakítással, aki az alaptörvény
parlamenti reformja mellett kötelezte el magát. Az új kabinet
1981. április 25-én terjesztette alkotmánymódosítási program-
ját a nemzetgyûlés elé. Az AD-koalíción belül azonban állandó-
sultak a viták és a széthúzások, ami azzal a következménnyel
járt, hogy a kormányszövetség vereséget szenvedett az 1982-es
helyhatósági választásokon. Ez az elnököt a törvényhozás fel-
oszlatására és elõrehozott választások kiírására kényszerítette.
1982 júniusától visszavonhatatlanul megbomlott a kormánykoa-
líció egysége. A PPD/PSD önállóan készülõdött az új választá-
sokra. A párt 1982 végén rendezett X. kongresszusán Francisco
Pinto Balsemão miniszterelnök helyett Carlos Mota Pintót vá-
lasztotta fõtitkárává. A PPD/PSD új vezetõi szociáldemokrata
irányban nyitottak, s ezáltal létrejött a szocialista-szociálde-
mokrata nagykoalíció („központi tömb”) lehetõsége az 1983-as
választások után.

Az 1983-as választások sem kérdõjelezték meg a kétpólusú
mérsékelt többpártrendszer létét. Az AD-koalíció negatív kor-
mányzati tapasztalatai miatt azonban a választópolgári akarat a
Szocialista Pártot tette az ország vezetõ politikai erejévé. A PS
21-gyel növelte képviselõi helyeinek számát. 94 mandátumához
azonban hetet bátran hozzáadhatunk, mivel az 1980-ban a Szo-
cialista Köztársasági Front keretében induló, de 1983-ban önál-
lóan fellépõ két kis párt, a Független Szociáldemokrata Szövet-
ség (Associação Social-Democrata Independente – ASDI) és a
Baloldali Egység a Demokratikus Szocializmusért (União de
Esquerda para a Democracia Socialista – UEDS) mindenben
támogatta Mário Soares törekvéseit. A választások után a köz-
társasági elnök a legnagyobb parlamenti párt vezetõjének adott
kormányalakítási megbízást. Mário Soares 1983 júniusában ala-
kította meg a özponti tömb nagykoalíciós (PS–PPD/PSD) kor-
mányát.

Az 1983 júliusában kezdõdõ periódus során fontos dolgok tör-
téntek Portugáliában. A két és fél éves nagykoalíciós kormány-
zás idõszakában felgyorsultak az Európai Közösséggel folyta-
tott csatlakozási tárgyalások. Megindult a küzdelem a köztársa-
sági elnöki hatalomért. 1985 májusában a PPD/PSD élén veze-
tõváltás történt. Mota Pinto helyett a lisszaboni egyetem nem-
zetgazdaságtan professzora, Anibal Cavaco Silva lett a pártel-
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nök, aki több korábbi kormánynak is tagja volt. A technokrata
szakszerûséget gazdasági liberalizmussal ötvözõ karizmatikus
személyiség Sá Carneiro nyomdokaiba lépve a PPD/PSD hege-
móniájának megvalósítására tört. Nem tért ki a politikai össze-
csapások elõl, s a munkaügyi konfliktusok miatt egyre feszül-
tebbé váló helyzetben vállalta a választási megmérettetést. Bo-
nyolította a helyzetet Soares kormányfõ és Eanes tábornok már
említett viszálya és a közelgõ elnökválasztás is. A PPD/PSD
1985 júniusában bejelentette, hogy kilép a koalícióból. Az elõre-
hozott választások elkerülhetetlenné váltak.

Az 1985. október 6-i elõrehozott választások nagy vesztese a
Szocialista Párt lett. A PS 866 616 szavazatot és 46 képviselõi
helyet vesztett. Tízzel csökkent a PPD/PSD és a CDS mandátu-
mainak száma. A politikai csatározásoktól megcsömörlött és ki-
ábrándult választópolgárok egy stabilitást, a rendszer megújítá-
sát ígérõ és Eanes köztársasági elnököt támogató új pártra, a
Demokratikus Megújulás Pártjára (Partido Renovador
Democrático – PRD) adták szavazataikat. A PRD és a CDS kí-
vülrõl támogatták Anibal Cavaco Silva egypárti, kisebbségi kor-
mányát, amely a köztársaságielnök-választás miatt élezõdõ fe-
szültség, majd az államfõvé választott szocialista párti Mário
Soaressel támadt konfliktusai ellenére 877 napig tartotta ma-
gát.

1987. július 17-én újabb elõrehozott választásra került sor,
s megtörtént a portugál pártrendszer már jelzett uralkodó pár-
ti jellegzetességek irányába elmozduló fordulata. Ez azonban
már a megvalósult rendszerkonszolidáció történetének részét
képezi. 

Elnökválasztás, elnöki szerepfelfogás, politikai közbeszéd 

A rendszerkonszolidáció periódusában három elnökválasztást
rendeztek Portugáliában. Az elsõ két választást António
Ramalho Eanes tábornok nyerte. 1976 júniusában az MFA és
három parlamenti párt – a Szocialista Párt, a Szociáldemokrata
Párt és a Demokratikus Szociális Centrum – jelöltjeként az al-
kotmányos berendezkedés megszilárdításában érdekelt jobbkö-
zép többséget képviselte a mérsékelten konzervatív João
Pinheiro de Azevedo tengernaggyal, a szélsõbaloldali Otelo
Saraiva de Carvalho tábornokkal, valamint a Kommunista Párt
jelöltjével, Octavio Patóval szemben. 1980 decemberében a por-
tugál politikai életben végbement hangsúlyeltolódás és inga-
mozgás következtében az újjáválasztott tábornokelnök már a
balközép többséget reprezentálta választási riválisa António
Soares Carneiro tábornokkal, a vezérkari fõnökkel szemben. A
sajátos „jobbra tolódási” folyamat, a sajátos konzervatív fordu-
lat a végrehajtó hatalom szempontjából a szocialista párti
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Mário Soares 1986. február 16-i elsõ elnökválasztási gyõzelmé-
vel, a demokratikus rendszer konszolidációjával zárult. Parado-
xonnak tûnik, de tény, hogy a politikai helyi értékek látszólagos
balra tolódása ellenére Portugáliában a mérsékeltek gyõztek a
radikálisokkal szemben, a girondisták arattak diadalt a
hegypártiakkal szemben, a mensevikek gyõztek a bolsevikokkal
szemben. Kenneth Maxwell lényegre törõ és szellemes összeg-
zése szerint Portugália megtörte a történelemben a forradal-
mak esetében oly sokszor és sokhelyütt érvényesülõ mintát. „Itt
nem a hegypártiak gyõztek a girondisták felett, mint a francia
forradalomban, avagy tovább pontosítva: Portugália esetében
1975-ben a mensevikek gyõzték le a bolsevikokat… a portugál
forradalom kontextusában Kerenszkij túlélte Lenint. A mérsé-
kelt szocialista Mário Soares lett az elnök a radikális populista
katona Otelo Saraiva de Carvalhóval szemben… Ezért tehát
Portugália tekinthetõ a késõ nyolcvanas évek latin-amerikai és
kelet-európai tekintélyuralmi rendszerei demokráciához vezetõ
békés átmenetei tökéletes elõfutárának” (Maxwell, 1995:
182–183). 

Az 1976. június 27-i elnökválasztás tétje a portugál forrada-
lom további sorsa, intézményesítése, a rendszerkonszolidáció
beindítása, a politikai berendezkedés jellegének meghatározása
volt. Mivel az 1976. áprilisi 2-án elfogadott alkotmány
félprezidenciális rendszert, ugyanakkor a végrehajtó hatalom
duális struktúráját alakította ki, és jelentõs mozgásteret biztosí-
tott az államfõ számára, a megoldandó feladatok szempontjából
kulcsfontosságúvá vált a köztársaság elsõ tisztségviselõjének
személye. A három politikai párt és az MFA már említett 1976.
márciusi megállapodása António Ramalho Eanes tábornok, ve-
zérkari fõnök elnökjelöltségét támogatta. A 41 éves generális
mellett azonban a hadsereg másik két tagja is aspirált a köztár-
sasági elnöki tisztségre. A mérsékeltnek tekinthetõ 58 eszten-
dõs João Pinheiro de Azevedo tengernagy, a Nemzet Megmen-
tése Tanácsának volt tagja, a VI. ideiglenes kormány (1975. IX.
19.–1976. VIII. 23.) miniszterelnöke és Otelo Saraiva de
Carvalho tábornok, az 1974. április 25-i szegfûk forradalmának
operatív irányítója, az 1975. novemberi ultrabalos, António
Ramalho Eanes tábornok által levert államcsínykísérlet kirob-
bantója. Az események radikális, szocialista irányú fordulata
mellett elkötelezett, az eurokommunizmus mozgalmától elhatá-
rolódó Portugál Kommunista Párt az 1976. márciusi paktumot
nem írta alá, és Octavio Pato személyében saját jelöltet állított.
A kampány során az elnök aspiránsok mindegyike az alkotmány
és az alkotmányos rend tiszteletben tartását ígérte. Másként ér-
telmezték azonban az alaptörvény tartalmát. Octavio Pato an-
nak szocialista célkitûzéseit hangsúlyozta, Otelo Saraiva de
Carvalho a néphatalom megteremtésének eszközét látta benne,
João Pinheiro de Azevedo a nyugati típusú demokrácia modell-
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jének bevezetését értette alatta. Eanes tábornok késõbb részle-
tezendõ értelmezése a Szocialista Párt felfogásához állt közel. A
jelöltek politikai programját és személyiségét jól jellemzik vá-
lasztási jelszavaik. Carvalho tábornok a néphatalom, a népi egy-
ség és az egyedüli forradalmi jelölt pózában tetszelgett.
Pinheiro de Azevedo a „félelem nélküli” egyben a „szeretetre
méltó tengernagy”, a „félig szervezett és kedves kampány” jel-
szavaival operált. Octavio Pato a „hasznos szavazat” emberé-
nek nevezte magát. Eanes jelszavai a „Portugália jelöltje”, va-
lamint a „biztonságban és szabadságban élni” voltak. A kam-
pány során a legnagyobb, kívülrõl is jól látható változáson
António Ramalho Eanes tábornok ment át. A kevés mosolyú, ka-
tonás pontossággal, tömören fogalmazó, sötét szemüveget és
uniformisra emlékeztetõ ruházatot viselõ generális jól szabott,
elegáns öltönybe öltözött. Egyre többet mosolygott, és új szem-
üvegben jelent meg a nyilvánosság elõtt. Sokkal inkább egy pre-
cízen fogalmazó, jól öltözött, kellemesen társalgó, szívélyes
egyetemi tanárra, üzletemberre és családfõre, mintsem katona-
tisztre emlékeztetett (Coutinho, 1990: 71–77). Eanes kampányá-
nak középpontjában az alkotmány állt. Megfogalmazása szerint
a köztársasági elnök feladata az alaptörvény tántoríthatatlan
védelme, betartása és betartatása; és abból kiindulva egy
ortegai értelemben vett nemzeti projekt kidolgozása és képvise-
lete. Eanes elnökjelölti nyilatkozatában a demokrácia intézmé-
nyesítésérõl, a megbomlott tekintély helyreállításáról beszélt.
Legfõbb parancsnak a népakarat érvényre juttatását és tiszte-
letben tartását tartja. Hangsúlyozza hogy az új demokrácia és a
nemzeti identitás a dolgozó osztályok hatalmának, az osztály
nélküli társadalomnak, a gazdasági, politikai, kulturális és szo-
ciális demokráciának a megteremtése nélkül nem erõsödhet.
Felfogása szerint a Portugáliában létrehozni kívánt szocializ-
mus különbözik annak kelet-európai változatától. „A szocializ-
mus – olvashatjuk Eanes nyilatkozatát – a politikai demokráci-
ában gyökerezik, a szocializmus a gazdasági, társadalmi és kul-
turális demokrácia gyors megvalósításának eszköze. A demok-
ratikus szocializmus, a szocializmus a portugál nép támogatásá-
val érhetõ el” (Gomes, 1976: 82). Nyilatkozatának további ré-
szében, a konkrét kérdésekkel kapcsolatos esetekben (államosí-
tások, agrárreform, tulajdoni formák stb.) már jóval visszafo-
gottabban fogalmaz. A köztársasági elnöki intézményrõl mint a
hatalmi szervek egységes tevékenységét elõmozdító és kiegyen-
súlyozó tényezõrõl beszél. A hadsereget az alkotmány védelme-
zõjének, nem pedig a politikai folyamat motorjának tartja.
Hangsúlyozza ugyanakkor, hogy az ideiglenes intézményesség
megszüntetése hosszú távú feladat, amelyben a Forradalmi Ta-
nácsnak komoly szerepe van.

Az 1976. június 27-i elnökválasztás már az elsõ fordulóban el-
dõlt. Eanes tábornok a szavazatok 61,46%-át megszerezve gyõ-
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zött. Õt követte Otelo Saraiva de Carvalho tábornok 16,6%-kal,
Pinheiro de Azevedo tengernagy 14,33%-kal és Octavio Pato
7,62%-kal. „A nemzet választott… Õt választotta. Én szintén –
kommentálta az eredményt a leköszönõ köztársasági elnök,
Portugália utolsó marsallja, Francisco da Costa Gomes tábor-
nok. – A nemzet valódi felhatalmazást, mondhatjuk olyan rend-
kívüli felhatalmazást adott neki, amelyhez hasonlót külföldi or-
szágokban ritkán ér el elnök” ( Gomes, 1976: 130). Választási
gyõzelmét követõen egy rendkívül nehéz periódusban, a kor és
a portugál forradalom szellemének megfelelõen baloldali és
szocialista frazeológiát, közbeszédet alkalmazó és használó
Eanes elnökre várt az államfõi szerepkör és mozgástér pontos,
világos kijelölése és meghatározása. Erre már 1976. július 14-
én a nemzetgyûlés székhelyén, a São Bento-palotában elmon-
dott beiktatási beszédében kísérletet tett. Az elnök az eseményt
a demokratikus intézményesítés döntõ lépésének tekinti. „Je-
lentem a portugáloknak ünnepélyes fogadalomtétel formájában
az alkotmány elõírásainak teljesítését – olvashatjuk – nem csu-
pán úgy, mint egy vonatkoztatási pontot, keretet, hanem mint a
kollektív élet programját” (Na Investidura do Presidente da
Republica, 1976: 5). E projekt legfontosabb elemének a népaka-
rat tiszteletben tartását, a demokratikus jogállamiság garantá-
lását, a szocialista társadalom alapjainak megteremtését és az
állami szervek jogszerû mûködésének köztársasági elnök által
történõ elõmozdítását tartja. A hadsereg felelõssége április 25.
szellemének biztosításában és az MFA programjának teljesíté-
sében a Forradalmi Tanács révén továbbra is meghatározó. A
fegyveres erõk legfõbb küldetése azonban a demokrácia és a
nemzeti függetlenség védelmében áll, hangsúlyozza az elnök.
Eanes beszédében nagy súlyt helyez a gazdaság helyreállítása,
a kizsákmányolás megszüntetése, az államosított szektor rentá-
bilissá tétele kérdéseinek. „Ez az óra az optimizmus és a re-
mény órája” (Na Investidura do Presidente da Republica, 1976:
16) – érvel az elnök. Ez azzal a következménnyel is jár, hogy a
békeszeretõ portugál népnek aktivizálnia kell részvételét Euró-
pában, tudomásul véve, hogy „véget ért a »birodalmi ciklus« és
a mi állandó feladatunk a haza azon területi dimenziójának erõ-
sítése, ahol a portugál nép megszületett” (Na Investidura do
Presidente da Republica, 1976: 19).

Eanes beszéde aktív, eltökélt, pártsemleges, kooperatív, azon-
ban az intézményi konszolidáció kialakításában és az alkotmá-
nyos rend mûködtetésében határozott elképzelésekkel rendelke-
zõ államfõ képét vetíti elénk. A tanulmány elõzõ részében az el-
nök rendszerkonszolidációban játszott szerepének bemutatása
során ennek konkrét, gyakorlati megnyilvánulásait és lépéseit
már vázoltuk. Az államfõ koncepciója, elnöki aktívizmussal kap-
csolatos felfogása azonban fokozatos átalakuláson ment keresz-
tül. Az alkotmányosság védelmének, az intézményrendszer de-
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mokratikus mûködtetésének, a népakarat tiszteletben tartásá-
nak alapértékei, a nemzeti egységet megjelenítõ szimbolikus
funkció válsághelyzetekben kiegészült a programadás, a prog-
ramalkotás jogával, igényével és kötelezettségével. Ezt tapasz-
taljuk a portugál nemzetgyûlés második ülésszakának megnyitá-
sa alkalmából 1977. október 15-én „A demokrácia és a nemzeti
válság” címmel elmondott beszédének tanulmányozása során.
Az általános – gazdasági, társadalmi, politikai, nemzeti identi-
tással kapcsolatban megnyilvánuló – válság a portugál demokrá-
ciát fenyegetõ legnagyobb veszély, kezdte beszédét az elnök.” E
válság körülményei között a köztársaság elnöke tisztségénél fog-
va magára vállalja a hármas kompromisszum felelõsségét: meg-
egyezést a néppel, megegyezést a fegyveres erõkkel és meg-
egyezést a politikai pártokkal, amennyiben azok a szervezett
népakarat kifelezõi” (A democracia e a crise nacional, 1977: 9).
A néppel való kompromisszum a portugál demokrácia és az al-
kotmány védelmét jelenti, erre mint államfõ felesküdött. A had-
sereg esetében az elnök együttmûködési ajánlata az intézményi
hagyományokhoz és a történelmi funkció betöltéséhez való visz-
szatérésben, azaz a fegyelmezett, egységes és pártmanipulációk-
tól mentes hadsereg megteremtésében áll. Eanes maximálisan
kész a pártokkal való állandó együttmûködésre, kész elõmozdí-
tani mindenféle megoldást abból a célból, hogy azok a demokra-
tikus rendszer mûködtetése céljából gyorsan megegyezésre jus-
sanak a hatékony kormányzás és az eredményes parlamenti
munka érdekében. Eanes értelmezése szerint az elnök e hármas
kompromisszum megteremtéséhez hármas felhatalmazást ka-
pott. A portugál néptõl megválasztása révén a nemzet egészének
szolgálata céljából politikai és jogi legitimitást. A fegyveres
erõktõl az áprilisi forradalom vívmányainak fegyelmezett és in-
tézményi hierarchiának megfelelõ feltétlen biztosítását. A pár-
tok részérõl a demokratikus játékszabályok maradéktalan be-
tartásának ígéretét. „Ezen tények alapján – hangsúlyozza az ál-
lamfõ – a köztársaság elnökének kifejezetten a nemzet egységét,
a demokratikus intézmények integrált és hatékony mûködését
és ezzel együtt április 25. szelleméhez való hûséget… kell garan-
tálnia. Nem törekedhet sem a kormány, sem a nemzetgyûlés he-
lyettesítésre” (A democracia e a crise nacional, 1977: 10). Az al-
kotmányos hatalommegosztás szabályai szerint az államfõnek
mindenekelõtt két nagy cél érdekében kell tevékenykednie. Biz-
tosítania kell egyrészt az intézmények hatékony mûködésének
feltételeit, másrészt erõsítenie kell a nemzet egységét és függet-
lenségét. Ennek érdekében az adott törvényhozási ciklusban az
elnök részletesen felsorolja a megoldandó feladatokat, és a ké-
sõbbi alkotmányreform elveinek megfelelõen sürgeti a hadsereg
alkotmányos és törvényhozó szervek ellenõrzése alá helyezését.
Végezetül politikai egyetértésre, társadalmi megegyezésre és
kollektív mozgósításra hív fel.
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Tanulmányunkban utolsó elõtti dokumentumként Eanes tá-
bornok 1979 szeptemberében elhangzott beszédére térnénk ki.
Az államfõ María Lourdes Pintasilgo elnöki ügyvezetõ kormá-
nyának kinevezését követõen jelentette be az 1979. decemberi
idõközi választások kiírását. „A köztársaság nemzetgyûlésének
feloszlatásával új szakasz nyílt politikai életünkben – hangsú-
lyozza az államfõ. – Fontos szakasz, amennyiben megkezdõdött
a stabil és konszolidált demokratikus megoldások általunk ga-
rantálni kényszerült folyamata” (Servir a vontade política
expressa pelo povo, 1979: 3). Az elnök „a nép kifejezett politikai
akaratának szolgálatára” hivatkozva a tartós kormányzásképte-
lenség leküzdése, a demokratikus berendezkedés stabilizálása,
mûködõképességének megõrzése céljából írta ki az idõközi vá-
lasztásokat. A pártok felett álló, pártsemleges államfõ a politi-
kai szervezetek közötti együttmûködés elõmozdítása, a kompro-
misszumos megoldások elõsegítése miatt pártoktól független el-
nöki kormányok kinevezésével próbálta leküzdeni a válságot.
Ennek eredménytelensége miatt volt kénytelen az idõközi vá-
lasztások kiírásához folyamodni, amelytõl a demokratikus in-
tézményrendszer mûködésének stabilizálódását várta. Az elnök
a december 2-i választások elõtt egy nappal újra a portugálok-
hoz fordult, és az államfõi pártatlanság hangoztatása mellett le-
szögezte: „Bármi legyen is a másnapi választások eredménye,
mint a portugálok által felhatalmazott köztársasági elnök foly-
tatni kívánom a demokratikus rendszer védelmét, védelmezem
a köztársaság alkotmányát, megvédem jelenlegi intézményein-
ket…. Mint a köztársaság elnöke és a fegyveres erõk fõparancs-
noka garantálom a demokratikus rendszer irreverzibilis jelle-
gét, s biztosítom a holnapi választások eredményeinek legtelje-
sebb mértékû tiszteletben tartását” (Respeito pela vontade
democrática do povo portugués, 1979: 4–6).

Eanes tábornok demokratikus elkötelezettsége, vitathatatlan
tekintélye, személyi kvalitásai hozzájárultak ahhoz, hogy 1980
decemberében ismét jelöltesse magát az államfõi tisztségre. Az
1980. december 7-i választáson hat hivatásos tiszt indult, közü-
lük csupán kettõnek volt komoly esélye a gyõzelemre. A hadse-
reg vezérkari fõnökének, a jobboldal jelöltjének, António
Soares Carneiro tábornoknak és António Ramalho Eanesnek,
akit az alkotmánymódosítás és a demokratikus rendszer kon-
szolidációja kérdésében elfoglalt álláspontja miatt a Szocialista
Párt 1976-hoz hasonlóan ismét támogatott. A választást akár-
csak négy és fél évvel korábban már az elsõ fordulóban eldõlt.
António Ramalho Eanes a szavazatok 56,56%-át megszerezve
gyõzött. A második helyen António Soares Carneiro tábornok
végzett 40,10%-os eredménnyel. A harmadik helyen befutó
Otelo Saraiva de Carvalho tábornok mindössze a voksok 1,47%-
ot kapott. António Pires Veloso 0,80%-ot, Carlos Galvão de Melo
0,84%-ot, António Aires Rodrigues pedig 0,23%-ot szerzett .
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A portugál demokratikus rendszer konszolidációja az 1982-es
elsõ alkotmányreformmal, illetve az 1986. január–februári el-
nökválasztás második fordulójával zárult. A gyõzelmet Mário
Soares szerezte meg, az elsõ fordulóban vezetõ helyen végzett
Freitas do Amaral, a CDS vezetõje elõtt. A Szocialista Párt fõtit-
kára a szavazatok 51,28%-át, ellenfele 48,72%-át kapta. Mário
Soares személyében az európai koncert hatvan év után Portugá-
lia elsõ civil köztársasági elnökét köszönthette.

Az 1982-es alkotmányreform és a rendszerkonszolidáció 

Az 1976. április 2-án elfogadott, szocialista célokat kitûzõ alkot-
mány kezdettõl a különbözõ politikai felfogást képviselõ erõk
támadásának kereszttüzébe került. A megváltoztatására irá-
nyuló erõfeszítések 1979-tõl, a Demokratikus Szövetség válasz-
tási gyõzelmétõl különösen felerõsödtek. A PDS/PPD és a CDS
véleménye szerint – írja António Vitorio – az alaptörvény nem
demokratikus körülmények között született, elfogadása idején
megnõtt az MFA Forradalmi Tanácsához hasonló átmeneti in-
tézmények szerepe. A fegyveres erõk gyámkodása és a köztár-
sasági elnök aktivitása korlátozta a nép által választott kormá-
nyokat a szabad politikai döntések meghozatalában. A gazda-
ságban a magántulajdont hátrányosan érintõ intézkedések kö-
vetkeztében túlsúlyba kerültek az államorientált gazdálkodási
egységek (Portugal: the Constitution and the Consolidation of
Democracy, 1991: 17–22). A probléma gyors megoldását ezért
egy referendum kiírásában és az államfõi jogkör korlátozásá-
ban látták. A Szocialista Párt és Ramalho Eanes köztársasági el-
nök elismerték az alkotmánymódosítás szükségességét, azt
azonban parlamenti kompromisszum révén kívánták véghez-
vinni. Az alapvetõ probléma Francico Pinto Balsemão szerint az
volt, „hogy az alkotmány nem felelt meg az 1980-as évek portu-
gál realitásainak” (Portugal in the 1980’s, 1986: 202). A kérdés
az 1980-as elnökválasztás után megoldódott. 1982 augusztusá-
ban sor került a portugál alkotmány elsõ, az intézményrend-
szert alapvetõen átalakító reformjára. A törvényalkotók újra-
szerkesztették az alapvetõ elvekrõl szóló rész 1. §-tól 41. §-ig
terjedõ szakaszait. Törölték a szocializmus közvetlen építésére,
a fegyveres erõk ellenõrzõ, gyámkodó szerepére vonatkozó elõ-
írásokat. Privilégiumok emlegetése nélkül a 89. § a már említett
három tulajdoni formát intézményesíti. Az alkotmánymódosítás
kizárta a kárpótlás nélküli kisajátítások lehetõségét, lényegesen
azonban nem változtatta meg a gazdaság mûködésének modell-
jét. Az alkotmánymódosítás megszüntette a Forradalmi Taná-
csot és a fegyveres erõk politikai életbe történõ beavatkozásá-
nak jogi alapját. A Forradalmi Tanács jogosítványait szétosztot-
ták az elnök, a kormány és az újonnan létrehozott alkotmánybí-
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róság között. A fegyveres erõk szervezete, mûködése és fegyel-
mi ügyeiben történõ megalapozott döntéshozatal érdekében fel-
állították a Legfelsõ Nemzetvédelemi Tanácsot (Conselho
Superior de Defesa Nacional). Az elnök politikai tanácsadó tes-
tületeként létrehozták az államtanácsot (Conselho de Estado),
amelynek tagjai a miniszterelnök, az alkotmánybíróság elnöke,
a legfelsõbb bíróság elnöke, a regionális kormányok elnökei, a
korábbi tisztségükbõl el nem mozdított köztársasági elnökök és
az államfõ által megbízatásának idõtartamára kinevezett, vala-
mint a köztársasági gyûlés által választott öt-öt személy. S mint
említettük, Európában elterjedt jogállami gyakorlat szerint lét-
rehozták az államrend alkotmányos és törvényes mûködése fö-
lött õrködõ alkotmánybíróságot. Elismerték az autonóm régiók
adókivetési jogát és a helyi népszavazás intézményét. A köztár-
sasági gyûlés képviselõi jogot szereztek alkotmánymódosítási
javaslat elõterjesztésére. Az alkotmányreform csökkentette a
köztársasági elnök mozgásterét és a hadsereget civil kontroll
alá helyezte. Ez utóbbival kapcsolatos részletes szabályozást az
1982. decemberi 29/1982. számú nemzetvédelmi törvény tartal-
mazta. A jogszabály újra definiálta a nemzetbiztonság fogalmi
tartományát és hatályon kívül helyezte a „belsõ ellenség” dokt-
rínáját. Az ország védelméért politikai értelemben az állam
szervei (a köztársasági elnök, a nemzetgyûlés, a kormány, a
Legfelsõ Nemzetvédelmi Tanács, a Legfelsõ Katonai Tanács)
lettek a felelõsek. A hadsereget civil ellenõrzés alá helyezték. A
fegyveres erõk tényleges vezetõje a köztársasági elnök mint
szimbolikus fõparancsnok helyett a nemzetvédelmi miniszter
lett. A szakmai irányítás a hadsereg, illetve a fegyvernemi ve-
zérkari fõnökök hatáskörébe került (Portugal 20 anos de
democracia, 1996: 156–159). Eanes tábornok elnök nem értett
egyet a törvénnyel és megvétózta annak hatályba lépését. A
portugál parlament azonban kétharmados többséggel ismét
megszavazta a jogszabályt. Az 1982-es elsõ alkotmánymódosí-
tással lezárult Portugáliában a nagy politikai ingamozgások és
a látványos elnöki aktivizmus korszaka. Az ország a mûködõké-
pes és konszolidált demokratikus politikai rendszerek sorába
lépett. 
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